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Inför Allmänhetens frågestund vid Täby kommunfullmäktige 

Verklig demokrati är mer än att gå och rösta en gång vart fjärde år. Det demokratiska samtalet, 

transparens i beslut och processer och medborgarnas engagemang i lokalsamhället är viktigt faktorer 

i den kommunal styrningen att hela tiden såväl förvalta som förädla. 

I meningen att ytterligare öka Täbybornas möjligheter att påverka kommunens utveckling och 

tillvarata det engagemang som finns bland enskilda, närverk och föreningar i Täby lade 

undertecknade 2019-03-18 motionen ”Inför medborgarförslag i Täby kommunfullmäktige”. 

Motionen är vid dags dato fortfarande inte behandlad i kommunfullmäktige. 

Täby kommun använder sig idag av olika varianter av medborgardialog vid planerade byggprojekt 

och större plan och programförändringar kring Täbys kommande tillväxt. Öppna och riktade enkäter 

förekommer också. Det är även möjligt att kontakta politiker och tjänstemän. Täby kommuns 

medborgare saknar dock tillträde till kommunfullmäktige som aktiva deltagare. Idag är de enbart 

inbjudna som åhörare. Många kommuner runt om i vårt land arbetar mer aktivt med att tillvarata 

medborgarnas engagemang och synpunkter mellan valåren och att ge dem tillträde till att vara en 

aktiv del i kommunfullmäktige. Utöver medborgarförslag så är det vanligt med allmänhetens 

frågestund vid varje eller ett antal kommunfullmäktige per år. 

Vid allmänhetens frågestund är alla kommuninvånare välkomna att komma och ställa sin fråga till 

politikerna. Frågan skall behandla sådant som kommunfullmäktige normalt fattar beslut om och som 

medborgaren önskar svar om. Frågan ska också vara formulerade på ett sådant sätt att den kan 

besvaras direkt på mötet. De frågor som skall behandlas vid allmänhetens frågestund skickas in i 

förväg på sätt som beslutats om. I övrigt finns lite olika modeller för allmänhetens frågestund. 

En stor vinst med allmänhetens frågestund jämfört med andra kanaler för att fråga politiker är att 

kommunfullmäktige är en offentlig arena. Både fråga och svar blir möjlig för fler att tal del av. Så kan 

Täbys medborgare bli mer delaktiga på riktigt. 

Mot bakgrund av ovan anförda yrkar jag: 

- Att Täby kommunfullmäktige fattar beslut om att utreda möjligheten att införa 

”allmänhetens frågestund” vid kommunfullmäktiges sammanträden så att erforderliga beslut 

kan fattas för att införa ”allmänhetens frågestund” i nämnda kommunfullmäktige. 
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